
2012-02-15 
 

   

  

@timbertime.se

Bokning av lossningstider med TimberTime 
Timmermottagningen i Bygdsiljum kommer med start 2012-02-20 att införa 

bokning av lossningstider via systemet TimberTime.  

Syftet är att jämna ut flödet av timmerbilar, förbättra planföljsamheten och 

minska väntetider. 

 

Kontakt Bygdsiljum 

Frågor som rör införande av systemet, öppettider, bemanning m.m. som rör 

mottagningsplatsen. 

David Forsberg 

Mail.  david.forsberg@martinsons.se 

Tel:  070-343 07 73 

 

Support  
Användarsupport, tekniska frågor om TimberTime m.m. 

Supporten är normalt tillgänglig vardagar mellan 08.00-17.00. 

DataPolarna AB 

Mail.  support@timbertime.se 

Tel:  0910-120 90 
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Boka tid 

Alla bilar som lossar timmer i Bygdsiljum ska bokas via systemet. 

Lossningstider kan bokas på plats eller i förväg via web. 

Boka på plats 

Via en terminal vid timmermottagningen kan första lediga lossningstid bokas. 

 
 

 

 

För att vara säker på att få en rimlig lossningstid är det bra om man bokar 

lossningstid i förväg. 

  

Skriv in ditt registreringsnummer för att 

boka första lediga tid 

Första möjliga lossningstid visas. Tryck 

bekräfta för att boka. 

Du är nu bokad och klar. 
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Skapa användare 

Öppna www.timbertime.se 

För att i förväg boka tider via web måste du registrera en användare i 

TimberTime. 

 

 
 

 

 
 

Ett mail kommer att skickas till den mailadress som anges. 

Efter du klickat på aktiveringslänken i mailet kommer din användare att 

aktiveras och du kan börja boka lossningstider. 

  

Klicka här för att registrera en ny 

användare. 

Ange användaruppgifter. Fält markerade 

med * måste anges. 

http://www.timbertime.se/
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Boka tid via web 

Lossningstider kan bokas i förväg via webgränssnitt på dator, pekplatta eller 

mobil. 

 

Lägg till de lossningsplatser som du normalt kör till.  

Listan kan senare ändras eller kompletteras under inställningar. 

Lossningsplatsen ”DataPolarna” kan användas som test, demo eller utbildning.  

När du valt lossningsplatser kan du börja boka. 

 

 
 

Första gången en ny användare loggar in 

visas en lista med möjliga lossningsplatser 

Tryck på den lossningsplats som du vill 

boka lossningstid på 

Här kan du visa dina aktiva bokningar. 
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Meningen med lossningstiderna är inte att de ska vara helt exakta men om du 

har möjlighet är det såklart bra att boka en tid som stämmer så bra som möjligt. 

Att missa sin lossningstid med plus/minus en halvtimme är OK. 

  

Lossningsplatsens möjliga lossningstider 

visas 

Klicka på den lossningstid när du beräknas 

anlända till lossningsplatsen. 

Din bokning är nu klar! 

Dina bokade tider visas grönmarkerade 

Tider som inte går att klicka på är antingen 

fullbokade eller ingår inte i schemat. 
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Mina bokningar 

 
 

 

  

Här kan du visa dina bokningar 

Här visas dina tidsbokningar 

Periodbokningar som din 

transportorganisation reserverat 

visas här. 
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Schema för Bygdsiljum lossningstider 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

12:00

Ingen lossning

Lossningskapacitet

6 bilar per timme

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

00:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
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Inställningar 

Här kan du ändra dina inställningar. 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att ställa in rätt transport- och skogsorganisation för att inkörningsplaner och 

förbokade tider ska fungera korrekt. 

  

Här kan du visa och ändra dina 

inställningar 

Den transportorganisation du tillhör vid 

t.ex. periodbokningar. 

Den organisation du tillhör för beräkning 

av inkörningsplan 
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Boka med mobil 

När du bokar från din mobil går du som vanligt in på www.timbertime.se. 

TimberTime detekterar nu att du använder en mobil med mindre skärm och visar 

därför en layout som är bättre anpassad för mobilanvändning. 

 
Glöm inte att spara TimberTime som genväg på hemskärmen. 

  

http://www.timbertime.se/
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Boka med pekplatta 

När du bokar från din pekplatta går du som vanligt in på www.timbertime.se. 

I vissa fall kan TimberTime detektera din pekplatta som en mobil och därför 

visa mobillayouten. Det finns därför en länk längst ned på inloggningssidan där 

du kan byta till den normala layouten. 

  
Glöm inte att spara TimberTime som genväg på din hemskärm. 

 

  

http://www.timbertime.se/
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Periodbokning 

Om man i förväg vet att man ska köra in stora mängder timmer under en period 

(t.ex. vid användande av grupplastare) kan man göra en periodbokning i 

TimberTime. 

En periodbokning innebär att den som är ansvarig för transportorganisationen 

kan göra en periodbokning och därigenom säkerställa att det finns lossningstider 

för de som tillhör samma transportorganisation. 

 

OBS! För att få tillgång till periodbokning måste man kontakta supporten 

via support@timbertime.se eller 0910-120 90. 

 

 
 

 

 
 

  

Om du är periodbokare visas knappen för 

periodbokning. 

Ange datum och den lossningsplats du vill 

skapa en periodbokning för. 

mailto:support@timbertime.se
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Att markera 12-15 innebär att bilarna kommer under perioden 12.00-16.00 (varje knapp 

markerar en hel timme). 

 

 

 

 
  

Markera under vilka timmar bilarna 

kommer att anlända till lossningsplatsen 

Ange antal lossningstider som ska 

reserveras under perioden. 
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Lycka till! 

Tryck boka för att fullfölja bokningen 

Dina aktiva periodbokningar visas här. 

Knappen ”Beläggning” visar ett diagram 

över hur många bokningar som gjorts på 

lossningsplatsen. 


